
Sprawozdanie  Sądu Lekarskiego  za  2011 rok
Lp. Liczba

1. Sprawy, które wpłynęły do sądu w ciągu roku sprawozdawczego 15
1.1 Liczba lekarzy objętych wnioskami o ukaranie 23
1.2 Liczba lekarzy, którzy zostali wcześniej ukarani przez sąd lekarski 0
1.3 Wnioski i zażalenia wymagające rozpatrzenia na posiedzeniu niejawnym 22
2. Sprawy pozostałe do rozpoznania na rozprawie głównej z 2010 roku 2
3. Sprawy wymagające rozpatrzenia w trybie niejawnym z 2010roku 0
4. Wokandy sądu 12

4.1 Rozprawy główne 13
4.2 Posiedzenia niejawne 8
4.3 Sprawy przekazane do postępowania mediacyjnego 1
4.4 Protesty wyborcze 0
5. Postanowienia OSL wydane na wniosek OROZ (art. 77 ustawy oil): -
5.1 - o tymczasowym zawieszeniu prawa wykonywania zawodu przez obwinionego 0
5.2 -  o  ograniczeniu  zakresu  czynności  w  wykonywaniu  zawodu  lekarza  przez 

obwinionego 
1

6. Zażalenia na postanowienia OROZ 19
7. Orzeczenia OSL 

(łączna liczba wydanych orzeczeń - prawomocnych i nieprawomocnych)
-

7.1 Liczba  lekarzy,  których  dotyczyły  orzeczenia  Sądu  I  instancji  kończące 
postępowanie przed OSL wydane na rozprawie głównej 22

7.2 Liczba  lekarzy,  których  dotyczyły  postanowienia  Sądu  I  instancji  wydane  na 
posiedzeniach niejawnych 19

7.3 Liczba lekarzy w stosunku do których umorzono postępowanie 1
7.4 Uniewinnieni 7
7.5 Ukarani upomnieniem 14
7.6 Ukarani naganą 1
7.7 Ukarani karą pieniężną 0
7.8 Ukarani zakazem pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych 

ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat
0

7.9 Ukarani  ograniczeniem zakresu  czynności  w  wykonywaniu  zawodu  lekarza  na 
okres od sześciu miesięcy do dwóch lat

1

7.10 Ukarani zawieszeniem prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat 0
7.11 Pozbawieni prawa wykonywania zawodu
8. Lekarze, w sprawie których uprawomocniło się orzeczenie Sądu I instancji

(orzeczenia OSL od których nie zostało złożone odwołanie)
-

8.1 Umarzające postępowanie 1
8.2 Uniewinniające 7
8.3 Karzące upomnieniem 14
8.4 Karzące naganą 1
8.5 Karzące karą pieniężną 0
8.6 Zakazujące pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych 

ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat
0

8.7 Ograniczające zakres czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od 
sześciu miesięcy do dwóch lat

1

8.8 Zawieszające prawo wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat 0
8.9 Pozbawiające prawa wykonywania zawodu 0
9. Lekarze, w sprawie których złożono prawomocne odwołanie do NSL: -

9.1 przez ukaranego 1
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